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Monteringsanvisning för Fernco och Flexseal rörkopplingar
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Välj en Fernco/Flexseal rörkoppling som 
har ett arbetsområde inom rörens ytter-
diameter. Bedöms röret vara i mycket då-
ligt skick kan det vara svårt att få kopp-
lingen tät. Notera också att kopplingen 
är intakt med två slangklämmor.

Kontrollera att Fernco/Flexseal 
rörkopplingen passar på rören.

Gör ren rörändarna från avlagringar och 
grus med såpvatten och trasa eller
alternativt en stålborste.

Kontrollmät rörens ytterdiameter.
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Rörkopplingarna är P-märkta av RISE enligt certifikat 0868/93. 
Följande dimensioner ingår i godkännandet:
Fernco dimensioner 40 – 400 mm
FlexSeal dimensioner 40 – 600 mm

Viktigt!
 ● Observera att kopplingens syfte är att appliceras på dag- och spillvattenledninar.  
Den skall således inte sättas på trycksatta system, utan på så kallade självfallssystem
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Fernco

Flexseal

Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. IBECO garanterar produktens funktion 
om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

CERTIFIERAD

Fernco/Flexseal rörkopplingar möjliggör sammanfogning av rör av olika 
materialtyper samt olika dimensioner. Kopplingarna är konstruerade 
för VVS montage såväl öppet som ingjutet. För VA rekommenderar vi 
förläggning enligt AMA07.
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Drag åt slangklämmorna manuellt med 
en momentnyckel eller hylsskruvmejsel 
enligt ovan angivet åtdragningsmoment. 

Observera att större storlekar av  
rörkopplingar har högre åtdragningsmo-
ment. Se de angivna specifikationerna på 
rörkopplingens etikett.

Viktigt!
 ● Använd inte skruvdragare.

Fernco rörkopplingar:
 6Nm

Flexseal rörkopplingar:
 80 - 299mm, 6Nm

Information! 
Kraften som behövs för 6Nm är vad en normal-
byggd man kan åstadkomma när han drar åt 
rörkopplingen med en hylsskruvmejsel använ-
dandes endast en hand.

Ett vägledande tecken på att det specificierade 
åtdragningsmomentet har uppnåtts för slang-
klämmor som har högre åtdragningsmoment 
är att låset börjar vrida sig istället för att slang-
klämman dras åt.
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Provtryck Fernco/Flexseal rörkopplingen 
och dess applikation med 0,3bar.
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Tips!
 ● För eventuella frågor under installationen av rörkopplingen, ring 0243-681 10


